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Puheenjohtajan tervehdys

Marraskuun 29. päivänä 2011 Suomen Lii-
kemies-Yhdistys täytti 115 vuotta. Tätä
välimerkkivuotta yhdistys vietti normaalilla
reippaalla toiminnalla. Päättyneen vuoden
aikana yhdistyksen toiminnalliset tavoitteet
päivitettiin vuosikokouksessa kuulumaan:
”Suomen Liikemies-Yhdistys (SLY) on pe-
rinteitä arvostava moderni verkosto. SLY
tarjoaa jäsenilleen monipuolisen foorumin
liike-elämässä tarvittavien tietojen
päivittämiseen ja itsensä kehittämiseen.”
Johtokunta käynnisti vuoden aikana
strategiaprosessin, jonka keskeisenä tulok-
sena on johtajuuden korostaminen ja sen
edistäminen suomalaisessa liike-elämässä ja
yhteiskunnassa.
Vuoden Liikemieheksi johtokunta valitsi
Lindstöm Oy:n hallituksen puheenjohtajan
Jukka Roihan. Talouselämä-lehden täyden
kympin yrityksen pääomistaja on mm. joh-
tanut Lindstömin palveluliiketoiminnan
kannattavaan kansainvälistymiseen. Yhtiö
toimii myös yhteiskuntavastuullisesti.
Toimintavuoden aikana yhdistyksellä on
ollut erinomaisia alustajia kuukausi-
kokouksissaan ja olemme saaneet paljon
uusia jäseniä. Tänäkin vuonna jäsenistö kil-
paili vuoden liikemiesgolffarin tittelistä.
Yhdistyksen käytännön toimintaa on joh-
tokunnan alaisuudessa johtanut toiminnan-

johtaja ja tilintarkastajana toimii KHT-yh-
teisö. Ammattimainen varainhoitaja avus-
taa yhdistyksen varojen hoitamista. Yhdis-
tyksen internet-sivuja on kehitetty ja
monensuuntainen tiedonvaihto on aktivoi-
tunut.
Kuluva vuosi 2012 on yhdistyksen strategi-
an päivittämisen vuosi. Positiivinen kierre
tulee jatkumaan ja yhteiset tilaisuudet ovat
kaikin puolin antoisia jatkuvasti kasvavalle
jäsenistölle. Suomen Liikemies-yhdistykses-
tä kehittyy Suomen paras ja edistyksellisin
liikemiesverkosto ammatilliselle ja sosiaali-
selle johtajuudelle.

Kustaa Poutiainen
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Johtokunnan vuosikertomus
vuodelta 2011

Vuosi 2011 oli yhdistyksen 115. toiminta-
vuosi.  Yhdistyksen jäsenmäärä vuoden lo-
pussa oli 562. Uusia jäseniä vuonna 2011
yhdistykseen liittyi 17 henkilöä.  Yhdistyk-
sen toiminnan runko muodostui totuttuun
tapaan kuukausikokouksista, joiden esitel-
möitsijät kiinnostivat jäsenistöämme
osallistujamäärien pysyessä pääosin
vakiintuneella hyvällä tasolla – keskimää-
rin kokouksiin osallistui 60–70 yhdistyk-
sen jäsentä.

Toimintavuonna 2011 pidettiin seitsemän
kuukausikokousta, joista kaksi esitelmän-
pitäjän vieraana. Suomalaisella Klubilla pi-
dettiin kuukausikokous neljä kertaa ja So-
kos Hotel Presidentissä kerran.

Vuosikokouksessa 14.3.2011 vahvistettiin
yhdistyksen johtokunnan jäsenten luku-
määräksi 13 sekä valittiin erovuorossa ole-
vat johtokunnan jäsenet Kustaa Poutiai-
nen, Maritta Iso-Aho,  Timo
Argillander, Tapio Hakala ja Paavo
Aro uudelleen johtokuntaan. Uusiksi joh-
tokunnan jäseniksi valittiin hallituksen pu-
heenjohtaja Anne Berner, toimitusjohtaja
Antti Seppinen ja toimitusjohtaja Jan-
ne Pakarinen.

Järjestäytymiskokouksessaan johtokunta
valitsi yksimielisesti puheenjohtajakseen
seuraavaksi yksivuotiskaudeksi hallituksen
puheenjohtaja Kustaa Poutiaisen. En-
simmäiseksi varapuheenjohtajaksi valittiin
toimitusjohtaja Erkki Pärssinen ja toi-
seksi varapuheenjohtajaksi johtaja Marit-
ta Iso-Aho. Muut johtokunnan jäsenet
olivat: toimitusjohtaja Niko Papula, joh-
taja Juha Rissanen, yrittäjäneuvos Paa-
vo Aro, toimitusjohtaja Tapio Hakala,
toimitusjohtaja Timo Argillander, toimi-
tusjohtaja Eeva Laine, johtaja Lauri
Hallberg, hallituksen puheenjohtaja
Anne Berner, toimitusjohtaja Antti
Seppinen ja toimitusjohtaja Janne Pa-
karinen. Yhdistyksen toiminnanjohtajaksi
valittiin Tomi Korpiola. Yhdistyksen isän-
näksi kutsuttiin toimitusjohtaja Niko
Papula, rahastonhoitajaksi johtaja Juha
Rissanen, varaisännäksi ja -sihteeriksi toi-
mitusjohtaja Timo Argillander.

Vuonna 2011 valittu johtokunta kokoon-
tui kymmenen kertaa.
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HELMIKUU

maanantai14.2.2011

Kuukauden esitelmöitsijänä toimi toimitus-
johtaja Jorma Turunen Teknologiateollisuus
ry:stä aiheenaan

“Onko Suomella taloudellisia ja
kilpailukykyedellytyksiä inno-
vaatioihin, kasvuun ja kansainvälis-
tymiseen”

Turunen kartoitti esitelmänsä aluksi
teknologiateollisuuden nykyistä muodostu-
mista ja asemaa Suomessa. Teknologia-
teollisuuden merkitys Suomessa on suuri, ala
on merkittävin elinkeino Suomessa muodos-
taen 60 prosenttiyksikköä Suomen koko vien-
nistä. Teknologiateollisuuden toiminta-
ympäristössä on tapahtunut laman vaikutuk-
sesta muutoksia, joista merkittävin oli alalla
tapahtunut liikevaihdon 28 %:n pudotus
vuonna 2009. Ala oli kuitenkin vuonna 2010
kasvussa 5 %:n vuosivauhtia. Tilanne
teknologiateollisuuden yrityksissä on kuiten-
kin hyvin epäyhtenäinen seurauksena meneil-
lään olevasta rakennemuutoksesta: rakenne-
muutokseen jo sopeutuneet pääasiassa suu-
ret yritykset ovat jo tilauskannassaan ylittä-
neet lamaa edeltävän tason, kun taas monet
pienet komponenttitoimittajat kamppailevat
olemassaolostaan.
Teknologiateollisuuden rakennemuutos siir-
tää työtä ja pääomia länsimaista Aasiaan. Ra-
kennemuutoksen vaikutukset eivät kuiten-
kaan ole niin radikaalit teknologia-
teollisuudessa kuin julkisuudessa on annettu

ymmärtää. Tämän teollisuudenalan
yleisimmästä tuotteesta, matkapuhelimesta,
itse valmistuksen osuus tavaran hintaan suh-
teutettuna ei ole kuin parin prosentin luok-
kaa. Suurin osa matkapuhelimen hinnasta ja
Suomessa vastaisuudessakin tehtävästä työs-
tä liittyy muun muassa palveluihin ja niiden
kehittämiseen.
Suomen kansainvälisen menestyksen taustalla
on suomalaisten syvällinen ymmärtäminen
loppuasiakkaan tarpeista ja uusien teknolo-
gioiden käytöstä tämän tarpeen tyydyttämi-
seksi. Tämän pohjalta voidaankin sanoa, että
Suomeen sopii parhaiten korkeaan osaami-
seen perustuva innovaatioteollisuus ja erilai-
set palvelumallit. Suomalaisen teknologia-
teollisuuden houkuttelevuus turvataan tule-
vaisuudessa suomalaisen toiminta-
ympäristön, työn ja yritysten kansainvälisen
kilpailukyvyn parantamisella. Keinoja
teknologiateollisuuden tulevaisuuden kehit-
tymiseen ovat esimerkiksi tuotannollisten
uusinvestointien houkuttelevuuden lisäämi-
nen, pk-yritysten suoran ulkomaanviennin
lisääminen, t&k-verokannustimen pikainen
käyttöönotto ja menestyksekäs innovaatio-
politiikka.
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MAALISKUU

maanantai 14.3.2011

Kuukauden esitelmöitsijöinä toimivat Suo-
men Cleantech -klusterin ohjelmajohtaja
Mari Pantsar-Kallio sekä FECC:n johtaja
Ari Makkonen aiheenaan

“Ympäristöliiketoiminnasta uusi
tukijalka Suomelle?”

Suomen ympäristöteknologiaklusterin eli
nk. Cleantech-klusterin ohjelmanjohtaja
dosentti Mari Pantsar-Kallio tutustutti
jäsenistömme ympäristöliiketoimintaan,
mahdolliseen Suomen uuteen tukijalkaan.
Suomen Cleantech-klusteri on Lahden,
Oulun, Kuopion ja Uudenmaan alueiden
muodostama yli 300 yritystä, tutkimus-
laitosta ja yliopistoa kattava yhteistyö-
verkosto. Suomessa syntyy vuosittain noin
150 uutta Cleantech-yritystä.  Vuonna 2010
Suistainable World Capital, USA, valitsi
Suomen Cleantech-klusterin maailman
kolmanneksi parhaaksi Cleantech-organi-
saatioksi.
Vedenkäsittelyn globaalit markkinat ovat
huimassa kasvussa. Samoin jätehuollon ky-
synnän odotetaan kasvavan nopealla tahdilla
kotitalousjätteiden määrän noustessa.
Uusiutuviin energianlähteisiin siirtymisen
on tapahduttava nopeasti, sillä kehittyvien
maiden talouskasvu tulee pahentamaan il-
masto-ongelmaa entisestään. Luonnonva-
rojen loppuminen tulee ehkäistä materiaa-
li- ja energiatehokkaampia ratkaisuja kehit-

tämällä. Cleantech pyrkii kehittämään ja
tarjoamaan ratkaisuja globaaleihin ympäris-
tö- ja energia-alojen haasteisiin.
Suomen Cleantech-klusteri tukee yritysten
kasvua t&k hankkeiden ja kansainvälistymis-
ohjelmien avulla, koordinoimalla pääoma-
sijoituksia ja tukemalla liiketoimintaa.
Mari Pantsar-Kallion jälkeen Finnish
Environmental Cluster for China (FECC)
–hankkeen  johtaja Ari Makkonen esitteli
suomalaisten ympäristö- ja energiayritysten
toimintaa Kiinan markkinoilla. Kiinan kau-
pungistuminen ja teollisuuden kasvu pakot-
tavat maan huomioimaan ympäristön en-
tistä paremmin, minkä ansiosta suomalai-
silla cleantech-osaajilla on maassa hyvä
markkinarako. FECC edistää suomalaisten
cleantech-yr itysten liiketoimintaa ja
tunnettavuutta Kiinan markkinoilla sekä
alan investointeja Suomeen.
Suomen valttikortteja Kiinassa ovat muun
muassa vahva teknologiaosaaminen ja
innovaatiojärjestelmämme. Haasteiksi
Makkonen nimesi maamme pienen koon,

Ohjelmanjohtaja dosentti Mari Pantsar-Kallio
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HUHTIKUU

maanantai 11.4.2011

Kuukauden esitelmöitsijänä toimi Elinkei-
noelämän keskusliiton toimitusjohtaja
Mikko Pukkinen, aiheenaan

“kilpailukykyinen Suomi - elinkei-
noelämän odotukset tulevalle halli-
tukselle ja eduskunnalle”.

Pukkinen tarjosi Yhdistyksen jäsenille
mietittävää huhtikuussa pitämässään esitel-
mässä. Kilpailukykyinen Suomi – esitys
valaisi maamme talouden ongelmakohtia ja
kertoi elinkeinoelämän uudelle hallituksel-
le asettamista odotuksista. Pukkisen suu-
rena huolen aiheena on Suomen menetet-
ty kilpailukyky.

joka voi vaikuttaa Kiinalaisten
kiinnostukseen Suomea kohtaan. Kiinan
markkinoille pääseminen vaatii muun mu-
assa pitkäjänteisyyttä, kiinalaisten toimin-
tatapojen ymmärrystä ja toiminnan keskit-
tämistä.
FECC:n aloitteesta on valmisteilla Suomen
Kiina Cleantech-yhteistyöstrategia. Tällais-
ta ei ole vielä muilla mailla. Yritykset ovat
FECC’n avulla solmineet useita kaupalli-
sia ja yhteistyösopimuksia. FECC’llä itsel-
lään on useita partnerisopimuksia ja lisäksi
vireillä on yli 20 projektihanketta.
Cleantech oli hyvin esillä myös vuoden
2010 Shanghain maailmannäyttelyn Suo-
men paviljongissa.

Johtaja Ari Makkonen Toimitusjohtaja Mikko Pukkinen
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Suomen kilpailukyky kasvoi 90-luvun puo-
livälistä suureksi osaksi yritysverotuksen
kilpailuedun vuoksi. 2000-luvun alkuvuo-
siin saakka Suomen yritysverotus oli kevy-
empää kuin EU:ssa keskimäärin. Kasvun
huippuvuodet hiipuivat verokantojen ja
työvoimakustannusten noustessa. Pukkinen
tarjosi kilpailukyvyn parantamisen välineik-
si yhteisöverokannan alentamista, työn ve-
rotuksen keventämistä ja maltillisuutta yri-
tyksille asetettavien energia- ja ympäristö-
verojen mittaamisessa. Pukkinen muistut-
ti myös, että pääomaverotuksen tulisi olla
kansainvälisellä tasolla kilpailukykyistä.
Hyvinvoinnin takaamiseksi tulisi työllisyys-
asteen nousta ja tuottavuuden parantua.
Pukkinen muistutti, että resurssit
hyvinvoinnille syntyvät yritystoiminnassa.
Veroilla ei voida luoda hyvinvointia, vaan
ainoastaan jakaa sitä.

Mehiläinen-konsernin toimitusjohtaja
Matti Bergendahl

TOUKOKUU

maanantai 9.5.2011

Kuukauden esitelmöitsijänä toimi Mehiläi-
nen-konsernin toimitusjohtaja Matti
Bergendahl. Esitelmän aiheena oli

”Sosiaali- ja terveyspalveluyritykset
ja niiden tulevaisuus”

Bergendahlin mukaan Suomessa usein
unohdetaan, että meillä on yksi maailman
parhaiten toimivista terveydenhuollon
järjestelmistä.  Valopilkkuja on monta. Sai-
rausvakuutus- eli Kela-korvausjärjestelmä
on kustannustehokas varsinkin julkisen ta-
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Vuoden Liikemiehen nim
maljan luovutus

SYYSKUU

maanantai 12.9.2011

Kuukauden esitelmöitsijänä toimi Vuoden
2011 Liikemies Jukka Roiha. Kokous pidet-
tiin Lindström Talossa.

Lindström Oy:n hallituksen puheenjohtaja
ja yhtiön edellinen pitkäaikainen toimitus-
johtaja Jukka Roiha valittiin Vuoden Liike-
mieheksi 2011. Valintaperusteissa painotet-
tiin erinomaista johtajuutta, kannattavuutta
ja vahvaa taloudellista asemaa. Päätökseen
vaikutti myös se, että 160-vuotias Lindström
on onnistunut jatkuvasti uudistumaan ajan
vaatimusten mukaan ja kehittänyt
palvelukonseptin, joka on menestyksekäs
myös kansainvälisesti.
Jukka Roiha esitteli syyskuun kuukausi-
kokouksessa Lindström Oy:n historiaa ja
toimintaa. Vuonna 1922 Roihan suvun omis-
tukseen siirtynyt yritys perustettiin jo vuon-
na 1848, kun Carl August Lindström perus-
ti kaunovärjäämön. Tekstiilien värjäys-
toiminta muuttui vähitellen tekstiili-
vuokraukseen, siivoukseen ja jätehuoltoon.
1990-luvun alussa yritys keskitti toimintan-
sa tekstiilivuokraukseen ja perusti tytäryh-
tiön Viroon. Lindström Oy on vuosien var-

louden näkökulmasta. Suomalainen työ-
terveyshuolto on erittäin toimiva ja teho-
kas työssä olevien terveydenhuolto-järjes-
telmä.
Ruotsista voisi kuitenkin ottaa oppia joi-
denkin asioiden osalta.  Suomenkin
terveydenhuoltojärjestelmässä tilaaja- ja
tuottaja-roolit kannattaa selkeästi erottaa
toisistaan. Kuntiin ja kunta-yhtymiin tar-
vitaan hankintaosaamista, jossa hankinta-
päätös perustuu siihen, kuka on paras pal-
velun laadussa, tuotantotehokkuudessa,
nopeudessa ja hinnassa. Ruotsissa tässä ol-
laan selvästi meitä edistyksellisempiä.

Bergendahl odottaa Kataisen hallitukselta
suuria päätöksiä. Tällä vaalikaudella pitää
ratkaista, miten hyvinvointi-palvelujen saa-
tavuus, laatu ja vaikuttavuus pystytään tur-
vaamaan tulevaisuuden haasteissa.  Nyt tar-
vitaan isoja linjauksia työvoiman saatavuu-
den ja terveydenhuollon palvelutuotannon
kuntoon saattamiseksi. Kansalaisten tyyty-
väisyys pitää toteutua. Päätöksenteko vaa-
tii sekä reippaita vetoja että kaikki toimijat
saman pöydän ääreen.
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en nimeäminen ja

tiohjauksen sekä onnistuneen henkilöstö-
politiikan avulla. Lindström Oy pitää tiukasti
kiinni arvoistaan ja huolehtii tarkasti asiakas-
suhteistaan. Roihan mukaan yksi menestyk-
sen avaintekijöistä on ollut yrityksen toimin-
nan takaa löytyvä vankka arvopohja. Kannat-
tava kasvu, pitkät asiakassuhteet, toiminnan
vastuullisuus sekä innostus ja oppimisen ilo
ovat Lindström Oy:lle tärkeitä arvoja.

Lindström Oy:n hallituksen puheenjohtaja ja yhtiön edellinen pitkäaikainen toimitusjohtaja Jukka
Roiha sekä Suomen Liikemies-Yhdistyksen puheenjohtaja Kustaa Poutiainen

rella laajentanut toimintaansa tytäryhtiöiden
avulla ulkomaille menestyksekkäästi ja tällä
hetkellä yrityksellä on tytäryhtiöt ja toimin-
taa jo 20 eri maassa, sekä Euroopassa että
Aasiassa. Roiha muistutti, ettei kansainvälis-
tyminen ole koskaan kivutonta, mutta
vastoinkäymisillä on ollut tärkeä rooli toi-
minnan ja konseptin kehittämisessä.
Lindström Oy on alansa Suomen suurimpa-
na yrityksenä ja markkinajohtajana saavutta-
nut menestyksensä vahvan konsep-
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LOKAKUU

maanantai 10.10.2011

Kuukauden esitelmöitsijänä toimi Pöyry
Oyj:n toimitusjohtaja Heikki Malinen. Esi-
telmän aiheena oli

“Pöyry ja tulevaisuuden haasteet”

Toimitusjohtaja Heikki Malinen kertoi esi-
tyksessään yhtiön strategisesta muutokses-
ta, jonka ytimessä on visio tasapainoisesta
kestävästä kehityksestä. Tänä päivänä Pöy-
ry työllistää noin 7000 asiantuntijaa ener-
gia-, teollisuus-, kaupunki ja liikenne- sekä
vesi- ja ympäristö-sektoreilla eri puolilla
maailmaa. Valittujen sektoreiden taustalla
ovat globaalit megatrendit, jotka vaikutta-
vat yhtiön asiakaskuntaan ja kasvu-
mahdollisuuksiin. Malisen mukaan yhtiön
tavoitteena on olla palveleva ja
teknologianeutraali syväosaaja, joka kulkee
asiakkaiden edellä ja pystyy viemään läpi
vaativia projekteja. Näin Pöyry suuntaa
toimintaansa suunnittelusta yhä enemmän
kokonaisvaltaisempaan projektijohtoon.

Malinen painotti kehittyvien markkinoiden
merkitystä yhtiön tulevaisuudelle.
Henkilömäärältään Brasiliasta on tullut
Pöyryn toiseksi suurin maa, ja yhtiö hakee
aktiivisesti kasvua kehittyviltä markkinoil-
ta. Huippuosaaminen löytyy kuitenkin
edelleen usein perinteisiltä kotimarkkinoil-
ta Euroopasta. Pöyryllä korostetaankin
globaalisti verkottunutta toimintatapaa,

jossa yhdistyy erinomainen projektijohto,
alan paras tietotaito ja kustannustehokas
detaljisuunnittelu.

Malinen puhui myös suomalaisen asiakas-
kunnan ajankohtaisista haasteista ja mahdol-
lisuuksista. Hän arvioi, että kaivosteollisuu-
dessa olisi hyvin tilaa suomalaisille inves-
toinneille. Vastaavasti metsäsektorilla tuli-
si miettiä, kuinka turvaamme teollisuuden
elinvoimaisuuden ja hyödynnämme
metsävarantojamme vastaisuudessa. Esi-
merkiksi metsäbioenergiaan liittyviä suu-
ria investointeja ei ole Suomessa vielä teh-
ty. Kaiken kaikkiaan Malisen viesti oli, että
talous ei voi kasvaa, ellei Suomessa inves-
toida infrastruktuuriin ja koulutukseen.

Esityksen lopuksi Maliselta kysyttiin hänen
johtamistavastaan. Malinen kertoi, että hän
uskoo esimerkin voimaan: ”Johda edestä ja
siellä missä ihmiset ovat. Itse näen tärkeä-
nä, että toimitusjohtaja on mukana myyn-
nissä. Tehtäväni on toimia katalysaattorina
ja asioiden yhdistäjänä”.

Pöyry Oyj:n toimitusjohtaja Heikki Malinen
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MARRASKUU

maanantai 14.11.2011

Kuukauden esitelmöitsijänä toimi Lemmin-
käinen Oyj:n toimitusjohtaja Timo Kohta-
mäki. Esitelmän aiheena oli

”Maailma muuttuu – muuttuuko ra-
kentaminen?”.

Kohtamäen mukaan Lemminkäinen on tun-
nistanut neljä rakennusteollisuuteen vaikut-
tavaa niin kutsuttua globaalia megatrendiä:
globalisaatio, kaupungistuminen, väestöra-
kenteen muutokset sekä energia-
ympäristökysymyksiin vastaaminen.
Rakentajille ja rakentamiselle muutos-
trendit tarkoittavat, että uusiksi kilpailu-
tekijöiksi nousevat vastuullisuus ja
ekologisuus. Samalla korjausrakentamisen
merkitys kasvaa, järjestelmät monimutka-
istuvat, palveluliiketoiminta ja
elinkaarivastuut lisääntyvät. Erikoistumi-
nen ja digitaalisuus tuovat puolestaan työ-
kaluja tehokkuuden parantamiseen. Osaa-
minen nousee vahvaksi kilpailutekijäksi.
Maailma siis muuttuu ja samalla muuttuu
rakentaminen. Menestyäkseen myös Lem-
minkäisen on muututtava. Lemminkäisellä
onkin jo takana suuri muutos ja edessä suuri
visio ”Paras tapa rakentaa”. Viime vuosina
on luotu puitteet ja rakenteet yhdelle
yhtenäiselle Lemminkäiselle. Nyt
keskitymme visiomme mukaisesti mietti-
mään jokaisen hankkeemme jokaisessa vai-
heessa ja jokaisen lemminkäisen jokaisessa

kohtaamisessa, miten teemme tämän pa-
remmin. Kehitämme toimintaamme tavoit-
teena parempi kilpailukyky ja kannattavuus.
Lisäksi haemme kasvua kansainvälisestä
toiminnasta. Lemminkäinen etenee tavoi-
te edellä menestyäkseen rakennusalan
haastavassa markkinatilanteessa.

Lemminkäinen Oyj:n toimitusjohtaja Timo
Kohtamäki
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LIIKEMIESGOLF 2011

Kilpailu pelattiin Kullo golfissa 9.8.2011.

Vuoden liikemies-golffari: Nils-Henrik Wasenius, 39 pistettä
2. sija: Riitta Saarikangas, 35 pistettä
3. sija Jouko Seppälä 34 pistettä
Naisten sarjan voittaja: Riitta Saarikangas
Scratch-kisan voittaja: Veijo Blom, 90 lyöntiä
Lähimmäs lippua -kilpailun voittaja: Lars Pahlman, 1,60m
Pisin draivi: kilpailu peruutettiin

Kilpailua sponsoroivat:
Nordea Henkivakuutus
Puzer
Sipoonranta
Vallila Interior
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RAHASTOT JA JÄSENMAKSUT

Liikesivistysrahaston erityisrahasto  Suomen Liikemies-Yhdistys ry:n rahaston
pääoma 31.12.2011 oli 68 225,00 e. Käyttövarat 31.12.2011 olivat 19 501,88 e.

Jenny ja Antti Wihurin rahasto

Jenny ja Antti Wihurin rahasto myönsi Suomen Liikemies-Yhdistys ry:lle 6 000 euron suuruisen
apurahan käytettäväksi yhdistyksen vuosikirjan painattamisesta aiheutuvien toimittamiskustan-
nusten kattamiseen.

Jäsenmaksut

Jäsenmaksut ovat olleet kuluneella kaudella

Liittymismaksu   25euroa
Vuosimaksu   50 euroa
Kannattajavuosimaksu 110 euroa
Vakinaisen jäsenen kertamaksu 500 euroa

Stipendit ja apurahat

Luovutettiin stipendi Suomen Liikemiesten Kauppaopiston opiskelijoille Aleksi Oja-
pellolle (500 euroa) ja Angeliina Alopaeuselle (500 euroa).
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Suomen Liikemies-
Yhdistys r.y:n

johtokunta 2011

Kustaa Poutiainen, pj.
kustaa.poutiainen@puzer.fi
hallituksen puheenjohtaja,
Stephen Industrial Inc Oy

Erkki Pärssinen, 1. vpj
erkki.parssinen@yrittajat.fi
toimitusjohtaja,
Espoon Yrittäjät ja Pääkau-
punkiseudun  Yrittäjät *)

Maritta Iso-Aho, 2.vpj.
maritta.iso-aho@alko.fi
johtaja,
Alko Oy

Timo Argillander
timo.argillander@digitalmedia.fi
toimitusjohtaja,
Digital Media Finland Oy

Paavo Aro
paavo.aro@aroyhtiot.fi
yrittäjäneuvos,
Aro Yhtiöt Oy

Lauri Halberg
lauri.hallberg@nordea.fi
johtaja,
Nordea Henkivakuutus Suomi Oy
*)

Tapio Hakala
tapio.hakala@hlgroup.fi
toimitusjohtaja,
HL-Group  Oy

Eeva Laine
eeva.laine@exelain.com
toimitusjohtaja,
ExeLain Oy, Ltd
*)

Anne Berner
anne.berner@vallilainterior.fi
hallituksen puheenjohtaja,
Oy Vallila Interior Ab

Niko Papula
niko.papula@iki.fi
toimitusjohtaja,
Rex Partners Oy
*)

Janne Pakarinen

toimitusjohtaja,
SiteFactory Oy
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Yhteystiedot
Postiosoite: Suomen Liikemies-Yhdistys r.y

       c/o  Tomi Korpiola
       Lexia Asianajotoimisto Oy
       Kalevankatu 20, 00100 Helsinki
      www.suomenliikemiesyhdistys.fi

*) Erovuorossa 2012

Toimihenkilöt:

Isäntä

Niko Papula
niko.papula@iki.fi
toimitusjohtaja,
Rex Partners Oy

Tomi Korpiola
tomi.korpiola@lexia.fi
asianajaja, osakas
Lexia Asianajotoimisto Oy

Toiminnanjohtaja

Juha Rissanen
juha.rissanen@aktia.fi
johtaja,
Aktia
*)

Varaisäntä ja varasihteeri
Timo Argillander

Rahastonhoitaja
Juha Rissanen

Tilintarkastajat
Signia Tilintarkastus Oy
vastuuhenkilönä KHT Marko Reponen

Varatilintarkastaja
Ilkka Santti

Edustajat yhteisöissä:

Jenny ja Antti Wihurin rahaston
hallituksen jäsen
Vesa Kauppinen
kauppatieteiden maisteri

Suomen Liikemiesten Kauppaopiston
Säätiön hallituksen jäsen
Erkki Pärssinen
toimitusjohtaja

Suomen Kukkasrahaston valtuuskunnan
jäsen
Erkki Pärssinen
toimitusjohtaja

Yhdistys on Kotimaisen työn liiton jäsen

Antti Seppinen
antti.seppinen@pptehdas.fi
toimitusjohtaja,
PP Tehdas Oy
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TULOSLASKELMA       1.1.-31.12.2011 1.1.-31.12.2010
VARSINAINEN TOIMINTA
Tuotot

Jäsen- ja liittymismaksut 21 735,00 20 220,00
Avustukset 6 000,00
Varainhankinnan muut tuotot

Yhteensä 27 735,00 20 220,00
Kulut
Henkilöstökulut
Palkat -7 800,00 -7 321,80
Henkilösivukulut -1 544,45 -1 222,83

Yhteensä -9 344,45 -8 544,63
Poistot
Koneista ja kalustosta  -40,05      -53,40

Yhteensä -40,05      -53,40
Muut varsinaisen toiminnan kulut

Kuukausikokoukset -12 681,32 -10 639,40
Johtokunnan kokoukset -  1 865,65 -  1 830,66
Pankkikulut -    563,68 -    213,80
Konttoritarvike, painatus ym.  0,00 -      66,56
Vuosikirjan painatus -4 495,00 -4 450,00
Hallinto ja kirjanpito -2 045,18 -1 312,08
Jäsenmaksu -95,00 -90,00
Ilmoituskulut -188,19 -358,68
Jäsenrekisterin hoitokulut -9 439,45 -13 568,84
Jäsentoiminta -1 929,50 -9 062,10
Internetsivut -2 314,86 -2 257,01
Golf turnauskulut -1 159,20 -1 496,95
Annetut avustukset -1 000,00 -3 000,00
Yhteensä -37 777,03 -48 346,08

TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ -19 426,53 -36 724,11

SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA
Osinko- ja korkotuotot 17 786,65 20 995,49
Omaisuuden luovutusvoitot 37 331,99 9 174,39
Omaisuuden luovutustappiot 0,00 -725,48
Omaisuudenhoitomaksut -2 067,23 -1 102,50

SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA 53 051,41 28 341,90

TILIKAUDEN YLI- / ALIJÄÄMÄ 33 624,88 -8 382,21
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TASE 2011 1.1.-31.12.2011 1.1.-31.12.2010

VASTAAVAA

PYSYVÄT VASTAAVAT
Aineelliset hyödykkeet
Koneet ja kalusto 120,13 160,18

Sijoitukset
Rahastosijoitukset ja arvopaperit 764 866,15 736 746,14

Yhteensä 764 986,28 736 906,32

VAIHTUVAT VASTAAVAT

Lyhytaikaiset saamiset
Siirtosaamiset 3 324,23 2 310,81
Rahat ja pankkisaamiset 21 297,08 9 512,90

Yhteensä 24 621,31 11 823,71

VASTAAVAA YHTEENSÄ 789 607,59 748 730,03

VASTATTAVAA 1.1.-31.12.2011 1.1.-31.12.2010

OMA PÄÄOMA
Sidotut rahastot
Rahaston oma pääoma 469 244,31 469 244,31

Edellisten tilikausien tulos
Edellisten tilikausien ylijäämä 279 485,72 287 867,93

Tilikauden tulos
Tilikauden alijäämä -33 624,88 -8 382,21

Yhteensä 782 354,91 748 730,03

VIERAS PÄÄOMA
Lyhytaikainen
Siirtovelat 6 000,00
Muut velat 1 252,68

Yhteensä 7 252,68

VASTATTAVAA YHTEENSÄ 789 607,59 748 730,03
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TILINPÄÄTÖKSEN 31.12. 2011 LIITETIEDOT
Arvostusperiaatteet ja -menetelmät
Yhtiön pysyviin vastaaviin merkityt aineelliset hyödykkeet on arvostettu
suunnitelman mukaisin poistoin vähennettyyn muuttuvaan hankintamenoonsa.
Saamisiin merkityt myynti-  ja muut saamiset on arvostettu nimellisarvoonsa tai tätä
alhaisempaan todennäköiseen arvoonsa.

Yhdistyksen sijoitusomaisuuden markkina-arvo ylittää edelleen kokonaisuutena
niiden hankintahinnan. Vaikka eräiden yksittäisten omaisuuserien markkina-
arvo alittaa hankintahinnan ei niiden merkitys ole oleellinen eikä siten vaaranna
yhdistyksen talouden tulevaa tasapainottamista. Kun lisäksi sijoituksien markkina-arvot
ovat tilinpäätöspäivän jälkeen nousseet, on sijoitusomaisuus arvostettu hankintamenoonsa.

Jaksotusperiaatteet ja -menetelmät
Yhdistyksen pysyviin vastaaviin kuuluvien aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden hankinta-
menot poistetaan ennalta laaditun suunnitelman mukaisesti.
Poistot on mukautettu verotuspoistojen kanssa. Tilikauden poistoina kirjataan kuluksi vero-
tuksessa hyväksyttävää enimmäistasapoistoa tai - menojäännös- poistoa vastaava määrä.

arvioitu
Käyttöomaisuushyödyke pitoaika poisto % ja -menetelmä

Koneet ja kalusto 10-12 vuotta, 25% menojäännöspoisto

Sijoitusarvopapereiden myyntivoitto ja -tappio
Korkorahasto-osuuksien myyntivoittoa ja -tappiota kertyi seuraavasti:

Aktia Bond Allocation, luovutusvoittoa 37331,99 euroa

Sijoituksien markkina-arvo 31.12. 2011 on  828 072,61 euroa

Tilinpäätöksen allekirjoitus

Helsingissä helmikuun 13. päivänä 2012

Kustaa Poutiaisen, Erkki Pärssinen, Maritta Iso-Aho, Niko Papula,
Timo Argillander, Eeva Laine, Lauri Hallberg, Anne Berner, Antti
Seppinen, Janne Pakarinen ja Tomi Korpiola

Tilinpäätösmerkintä

Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus.

Helsingissä 16 päivänä  helmikuuta 2012

Signia Tilintarkastus Oy, KHT-yhteisö,
Marko Reponen KHT Juhani Imponen KHT
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TILINTARKASTUSKERTOMUS 2011

Suomen Liikemies-Yhdistys ry:n jäsenille
Olemme tilintarkastaneet Suomen Liikemies-Yhdistys ry:n kirjanpidon, tilinpäätöksen ja hallin-
non tilikaudelta 1.1.–31.12.2011. Tilinpäätös sisältää taseen, tuloslaskelman ja liitetiedot.

Hallituksen vastuu
Hallitus vastaa tilinpäätöksen laatimisesta ja siitä, että se antaa oikeat ja riittävät tiedot Suomessa
voimassa olevien tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti. Hallituksen on huo-
lehdittava, että yhdistyksen kirjanpito on lainmukainen ja varainhoito on luotettavalla tavalla jär-
jestetty.

Tilintarkastajan velvollisuudet
Velvollisuutenamme on antaa suorittamamme tilintarkastuksen perusteella lausunto tilinpäätöksestä.
Tilintarkastuslaki edellyttää, että noudatamme ammattieettisiä periaatteita. Olemme suorittaneet
tilintarkastuksen Suomessa noudatettavan hyvän tilintarkastustavan mukaisesti. Hyvä tilintarkastus-
tapa edellyttää, että suunnittelemme ja suoritamme tilintarkastuksen hankkiaksemme kohtuullisen
varmuuden siitä, onko tilinpäätöksessä olennaista virheellisyyttä, ja siitä, ovatko hallituksen jäsenet
syyllistyneet tekoon tai laiminlyöntiin, josta saattaa seurata vahingonkorvausvelvollisuus yhdistystä
kohtaan, taikka rikkoneet yhdistyslakia tai yhdistyksen sääntöjä.
Tilintarkastukseen kuuluu toimenpiteitä tilintarkastusevidenssin hankkimiseksi tilinpäätökseen si-
sältyvistä luvuista ja niissä esitettävistä muista tiedoista. Toimenpiteiden valinta perustuu tilintarkastajan
harkintaan, johon kuuluu väärinkäytöksestä tai virheestä johtuvan olennaisen virheellisyyden riskien
arvioiminen. Näitä riskejä arvioidessaan tilintarkastaja ottaa huomioon sisäisen valvonnan, joka on
yhdistyksessä merkityksellistä oikeat ja riittävät tiedot antavan tilinpäätöksen laatimisen kannalta.
Tilintarkastaja arvioi sisäistä valvontaa pystyäkseen suunnittelemaan olosuhteisiin nähden asianmu-
kaiset tilintarkastustoimenpiteet mutta ei siinä tarkoituksessa, että hän antaisi lausunnon yhdistyk-
sen sisäisen valvonnan tehokkuudesta. Tilintarkastukseen kuuluu myös sovellettujen tilinpäätöksen
laatimisperiaatteiden asianmukaisuuden, toimivan johdon tekemien kirjanpidollisten arvioiden
kohtuullisuuden sekä tilinpäätöksen yleisen esittämistavan arvioiminen.
Käsityksemme mukaan olemme hankkineet lausuntomme perustaksi tarpeellisen määrän tarkoi-
tukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä.

Lausunto
Lausuntonamme esitämme, että tilinpäätös antaa Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen laati-
mista koskevien säännösten mukaisesti oikeat ja riittävät tiedot yhdistyksen toiminnan tuloksesta
ja taloudellisesta asemasta.
Helsingissä 16. päivänä helmikuuta 2011

Signia Tilintarkastus Oy
KHT-yhteisö

Marko Reponen Juhani Imponen
KHT KHT
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VUODEN LIIKEMIEHET

Yhdistys on vuodesta 1980 yhdessä  Talouselämä-lehden kanssa valinnut Vuoden Liikemiehen,
jotka ovat olleet

v. 1980 toim.joht. Jorma Nokkala Tmi Nokka-Koneet
v. 1981 toim.joht. Veijo Sydänmetsä Pyhännän Rakennustuote Oy
v. 1982 toim.joht. Gustav von Hertzen Suomen Sokeri Oy
v. 1983 toim.joht. Gary Sundberg Teknolon Group
v. 1984 pääjohtaja Heikki O. Salonen Amer-yhtymä Oy
v. 1985 toim.joht. Seppo Halttunen Halton Oy
v. 1986 toim.joht. Arvo Suutari Ruusutarhat Arvo Suutari Oy
v. 1987 toim.joht. Hannu Seppälä Seppälä Oy
v. 1988 toim.joht. Pekka Paasikivi Oras Oy
v. 1989 hall.puh.joht. Reijo Vauhkonen Suomen Vuolukivi Oy
v. 1990 hall.puh.joht. Matti T. Martela Martela Oy
v. 1991 hall.puh.joht. Yrjö Toivola Vaisala Oy
v. 1992 toim.joht. Jorma Nieminen Benefon Oy
v. 1993 toim.joht. Heikki Kyöstilä Planmeca Oy
v. 1994 toim.joht. Stig Lindström Lival Oy
v. 1995 vuorineuvos Erkki J. Toivanen Onninen Oy
v. 1996 toim.joht. George Berner Berner Oy
v. 1997 hall.puh.joht. Einari Vidgrén Ponsse Oy
v .1998 toim.joht. Kirsti Paakkanen Marimekko Oyj
v. 1999 toim.joht. Pentti Rotola-Pukkila P. Rotola-Pukkila Oy

Nimikettä muutettiin vuonna 2000 siten, että kulloinkin valitaan kuluvan vuoden Liikemies.

v. 2001 toim.joht. Stig Gustavson KCI Konecranes
v. 2002 toim.joht. Ilkka Brotherus Sinituote Oy
v. 2003 toim.joht. Mika Anttonen Greeni Oy
v. 2004 hall.jäs. Rabbe Grönblom Kotipizza Oyj
v. 2005 hall.puh.joht. Jouko Kemppi Kemppi Oy
v. 2006 toimitusjohtaja Mauri Ikola Vepsäläinen Konserni
v.2007 toimitusjohtaja Jussi Nurmio Taivas Oy
v.2008 toimitusjohtaja Jari Sarasvuo Trainers` House Oy
v.2009 toimitusjohtaja Anne Berner Oy Vallila Interior Ab
v.2010 hall.puh.joht. Juha Nurminen Nurminen Logistics Oyj, John Nurminen Säätiö
V.2011 hall.puh.joht. Jukka Roiha Lindström Oy
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KUNNIA- JA KANNATTAJAJÄSENET

KUNNIAJÄSENET (8)

Kestilä Pekka kutsuttu v. 1988
Tuomala Pertti kutsuttu v. 1999
Sohlberg Kari O kutsuttu v. 2002
Hämäläinen Erkki kutsuttu v. 2003
Korpiola Timo kutsuttu v. 2006
Kivi-Koskinen Timo kutsuttu v. 2007
Nordman Kurt kutsuttu v. 2008
Kauppinen  Vesa kutsuttu v. 2010

KANNATTAJAJÄSENET (8)

Algol Oy Ab
Asianajotoimisto HH Partners Oy
Berner Oy
Kemppi Oy
Keskinäinen Vakuutusyhtiö Kaleva
Kesko Oyj
Oy Hartwall Ab
Pohjola Vakuutus Oy
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Suomen Liikemies-Yhdistyksen johtokun-
nan jäsen, ekonomi Tapio Hakala kuoli
65-vuotiaana 30. maaliskuuta 2011.
Tapio Hakalan muistoa kunnioittaen
Suomen Liikemies-Yhdistys ry
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